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RESUMO – O abastecimento público de água compõe um dos serviços do tema saneamento básico. 

É o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a 

finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e à 

produtividade do indivíduo. Na Região Norte, a população convive com uma realidade onde 67% dos 

domicílios não têm rede de esgoto ou fossas sépticas e 45% não têm rede de água (IBGE, 2014). A 

situação no Estado do Amazonas é crítica e revela baixos indicadores sociais. A avaliação de 17 

sistemas públicos de abastecimento de água pelo TCE-AM, mostra a relevância do problema para o 

interior do estado, ao mesmo tempo em fornece avaliações sistemáticas para a sociedade quanto ao 

desempenho das administrações. O resultado da auditoria, além de mostrar um cenário crítico relativo 

à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água, demonstra que é baixa a capacidade 

de assegurar a disponibilidade de água tratada para os consumidores, pela deficiência de ações de 

operacionalização e prevenção. A auditoria forneceu subsídios para um conjunto de determinações e 

recomendações às prefeituras municipais, e, aos operadores dos sistemas para solucionar os 

problemas verificados.  

 

ABSTRACT – Public water supply is one of the services on the topic of basic sanitation. It is the set 

of measures that aims to preserve or modify the conditions of the environment in order to prevent 

diseases and promote health, improve the quality of life of the population and the individual's 

productivity. In the North Region, the population lives with a reality where 67% of households have 

no sewage system or septic tanks and 45% have no water network (IBGE, 2014). The situation in the 

State of Amazonas is critical and reveals low social indicators. The evaluation of 17 public water 

supply systems by TCE-AM, shows the relevance of the problem to the interior of the state, while 

providing systematic assessments for society regarding the performance of administrations. The result 

of the audit, in addition to showing a critical scenario related to the collection, supply, treatment, 

reservation and distribution of water, demonstrates that the capacity to ensure the availability of 

treated water for consumers is low, due to the lack of operationalization and prevention actions. . The 

audit provided subsidies for a set of determinations and recommendations to city halls, and to system 

operators to solve the problems found. 
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1 – INTRODUÇÃO  
 

No Brasil o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição. Seu primeiro marco 

regulatório foi estabelecido pela Lei Nº 11.445/2007. O segundo marco regulatório, publicado em 15 

de julho de 2020, como Lei Nº 14.026 trouxe uma nova consolidação. Os dois marcos, consideram o 

abastecimento de água um dos serviços que compõe o saneamento básico. Conforme a legislação, é 

o abastecimento é constituído pelas atividades de infraestrutura e instalações adequadas, desde a 

captação até as ligações prediais e seus respectivos instrumentos de medição. Outro parâmetro 

referência, para o abastecimento público, foi estabelecido na Portaria Nº 2.914/2011 do Ministério da 

Saúde, que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água. No presente esta Portaria foi substituída 

por outra de igual teor, a Portaria de Consolidação Nº 5/2017.  

Na Região Norte 67% dos domicílios não têm rede de esgoto ou fossas sépticas, e 45% não têm 

rede de água (IBGE, 2010). A situação do Amazonas é mais crítica e revela baixos indicadores 

sociais, apenas 36,4% dos domicílios urbanos possuem acesso a saneamento adequado (Síntese de 

Indicadores Sociais, 2014, IBGE). 

A avaliação dos 17 sistemas abastecimento de água revela a preocupação do TCE-AM com 

setor e os efeitos na saúde pública. É função da tribunal fornecer avaliações sistemáticas para que a 

sociedade possa avaliar o desempenho da administração pública em programas e atividades voltados 

a atender as demandas das comunidades. A perspectiva é que o esforço do TCE promova avanço 

significativo dos serviços prestados aos munícipes, dentro dos parâmetros legais. 

 

2 – OBJETIVO, METODOLOGIA E ESCOPO DA AUDITORIA 

 

Auditoria Operacional em17 Sistemas Públicos de Abastecimento de Água foi coordenada pelo 

Departamento de Auditoria Ambiental e encampou entre seus objetivos avaliação nas áreas de 

captação, adução, tratamento, reservação e distribuição de água; além da capacidade de assegurar 

disponibilidade de água tratada para os consumidores, por meio de ações de operacionalização, 

planejamento e prevenção.  

Metodologia 

A metodologia utilizada para a realização da auditoria foi o estudo de caso; a pesquisa 

documental no período de 2011 a 2014; a solicitação de documentos; a produção de provas por meio 

de análise laboratorial da qualidade de água; a análise de banco de dados de cadastramento de 
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unidades consumidoras, arrecadação e faturamento; aplicação de questionários; a observação direta 

e o registro fotográfico. Preliminarmente, o planejamento da auditoria selecionou os municípios 

(tabela 1) para as inspeções “in loco”, tendo como parâmetros os modelos de gestão em 

funcionamento no Amazonas assim descritos: 

Modelo centralizado - (Administração Direta) serviço de abastecimento de água e, ou, de 

esgotamento sanitário prestado diretamente pela Prefeitura Municipal, por meio de secretaria, 

departamento ou repartição da administração direta. Não há autonomia financeira ou patrimonial. 

Modelo descentralizado I - (Administração Indireta) serviços organizados sob a forma de 

autarquias municipais, tendo sido no passado em muitos casos administrados pela a antiga Fundação 

Serviços Especiais de Saúde Pública (FSESP) e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).  

Modelo descentralizado II - (Administração Indireta) serviços prestados por Companhia 

municipal cuja criação ou extinção é autorizada por lei, dotada de personalidade jurídica de direito 

público, com a finalidade de exploração de atividade econômica ou de prestação de serviço público, 

vinculado a controle estatal e aos fins especificados na lei.  

Modelo descentralizado III - (Companhia estadual) entidade criada por lei estadual, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado com a finalidade de exploração de atividade econômica ou 

de prestação de serviço público, vinculado a controle estatal e aos fins especificados em lei.  

                                           

                                          Tabela 1 – Municípios e modelos de gestão selecionados 
Sistemas de 

Saneamento 

Administração 

Direta 

Concessões Cosama Administração Indireta 

(SAAEs/Cias.Municipais) 

Municípios Anori Benjamin Constant  

Itacoatiara 

Atalaia do Norte Carauari Manacapuru 

Beruri Careiro da Várzea  Parintins 

Nhamundá Manaquiri Pres. Figueiredo  

Novo Airão Tabatinga Tefé 

  Coari 

Humaitá 

                                                                                           Fonte: Próprio autor, 2015 

 

Quanto ao aspecto legal, foram utilizados os parâmetros e as condições estabelecidas na Lei Nº 

11.445/07 e na Portaria Nº 2.914/2011-MS. As análises laboratoriais das águas produzidas em 11 

sistemas foram realizadas pelo Laboratório Central de Manaus (Lacen/FVS); 02 sistemas da Região 

do Alto Solimões, pelo Laboratório de Fronteira (Lafron/FVS); e 02 sistemas (Humaitá e Coari), em 
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laboratórios particulares, por causa do tempo de vida útil das amostras, considerando a distância até 

a capital Manaus (figura1).  

 

                                                    
                                               Figura 1 - localização dos municípios que receberam visitas técnicas                                                                                               

                                                                                                    Fonte: DEAMB/TCE-AM 

 

3 – BREVE CONTEXTO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO NO AMAZONAS 

 

De 1850 a 1967, o Estado Amazonas teve diversas iniciativas oficiais quanto a implementação 

de sistemas de abastecimento de água no interior e na capital. Mas, um marco significativo foi a 

criação a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) em 1969, para a execução, operação, 

manutenção e exploração dos sistemas de abastecimento d’água e dos esgotos sanitários da cidade de 

Manaus e das sedes municipais (Lei Estadual N.º 892/1969). 

No início da década de 70 o Amazonas contava com 44 municípios, mas, apenas 11 sistemas 

de abastecimento de água funcionavam nas sedes municipais. A Emenda Constitucional Estadual n.º 

12/1981, acrescentou 27 novos municípios. Destes, apenas 18 foram implementados, elevando o 

número oficial dos municípios para 62.  

Em 1988, a Constituição Federal, estabeleceu no artigo 30º a competência aos municípios para 

legislar sobre assuntos de interesse local; organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 

ou permissão, os serviços públicos. Essa premissa foi referendada pela Constituição do Amazonas de 

1989. Assim, a partir de 1995, alguns municípios iniciaram processos de finalização das concessões 

com a Cosama e passaram a criar, ou recriar os Serviços Autônomos de Águas e Esgotos (SAAEs). 
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Mas a grande maioria ainda permaneceu com a Companhia Estadual. Com a privatização dos serviços 

de abastecimento de águas na capital Manaus no ano 2000, o Governo do Amazonas decidiu extinguir 

a Companhia Estadual, considerando a baixa rentabilidade no interior. Dessa forma, a Lei Ordinária 

Nº 2.783/2003 situou a Cosama como empresa pública em “processo de extinção”. A Companhia 

repassou todos os sistemas para as prefeituras. No entanto, 12 municípios se recusaram a receber os 

serviços, sob alegação de ausência de capacidade operacional. A Cosama continua atuando até hoje. 

 

4 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS PÚBLICOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

3.1 – Deficiência na legislação municipal em atendimento à Lei de Saneamento Básico 
 

Após avaliação documental foi possível traçar o cenário na amostra selecionada, quanto a 

legislação implementada nos municípios. Nas administrações diretas verificou-se que após o processo 

de saída da Cosama foram feitas leis especificas quanto aos serviços de abastecimento, mas de forma 

genérica, sem nenhum detalhamento sobre o funcionamento de tais sistemas. Evidenciamos também 

que após a edição da Portaria Funasa Nº 084/1999, que encerrou os convênios com as administrações 

municipais, algumas administrações restituíram os SAAEs como administração indireta, no entanto 

foi mantido o arcabouço legal da década de 1960. O resultado final mostra que dos 17 municípios, 94% 

apresentou algum tipo de marco regulatório, mas completamente defasado e fora dos parâmetros técnicos. 

A ausência de planejamento da gestão é uma das principais causas da falta de regulação do 

setor. As administrações municipais não priorizam programas e projetos a longo prazo, bem como 

não aplicam o conceito de políticas públicas municipais e governança, estão sempre na dependência 

das ações do Executivo Estadual e do Governo Federal para efetuarem projetos. 

4.2 – Áreas de captação de manancial sem outorga e licenciamento ambiental  

Apesar da previsão legal de outorga no estado do Amazonas (Lei nº 3.167/2007), nenhum dos 

17 sistemas vistoriados apresentou outorga. Apenas a concessionária da capital possui outorga federal 

da Agencia Nacional de Águas para a captação no Rio Negro, e outorga estadual para a captação 

subterrânea. 

Após consulta ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) e inspeções técnicas 

aos municípios selecionados, a auditoria constatou que nenhum sistema de abastecimento do 

Amazonas possui licença de operação. No Oficio 1101/2015/IPAAM-DT, o órgão encaminhou ao 

TCE, o Parecer Técnico 332/15 – GRHM onde informa que estão protocolados 12 processos de 



 

     

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

6 

licenciamento para estudos de ampliação de sistemas de abastecimento. Os requerimentos foram 

feitos em 2014 e embora cadastrados em nome das prefeituras, são fruto de projetos da Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa), para melhoria dos sistemas de abastecimento.  

4.3 – Ausência de Programa de Controle e Manutenção das áreas de captação 

a) Captação Superficial 

A fim de garantir a sustentabilidade do uso da água nos sistemas de abastecimento e, 

principalmente, controlar a captação de água em mananciais superficiais ou subterrâneos, os órgãos 

de controle no Brasil estabeleceram normas, que visam também ação preventiva para evitar que água 

contaminada possa afetar a saúde do homem por meio de doenças de veiculação hídrica. (Manual de 

Saneamento da Funasa 2004). Da amostra selecionada, destacamos que 10 municípios têm captação 

subterrânea, 4 possuem captação de superfície e 3 têm captação mista - superfície e subterrânea.  

Por meio de observação direta e inspeção verificou-se que há grande deficiência no 

cumprimento das exigências estabelecidas nas normas. Constatou-se que as áreas de captação em 

manancial não têm sistema de delimitação ou mesmo sinalização, uma vez que se localizam em rios 

de grande fluxo. As bombas de captação estão instaladas em estruturas precárias (figuras 2 e 3) e não 

impedem o acesso de pessoas, bem como oferecem risco de contaminação pela falta de manutenção. 

 

  
Figura 2: Balsas de captação em condições críticas                Figura 3: Crianças brincam na área da captação 

Fonte: DEAMB/TCE 

 

b) – Captação Subterrânea   

O Decreto de Regulação N º 26.678/2009 prevê no art. 7º que as áreas ou perímetros de 

proteção dos recursos hídricos, captados através de poços, fontes e nascentes naturais, destinam-se a 

proteção da qualidade das águas e tem como objetivo estabelecer os limites dentro dos quais deverá 

haver restrições de ocupação e de usos que possam vir a comprometer o seu aproveitamento. A NBR 

Nº 12212 fixa condições mínimas a serem obedecidas na elaboração de poços para captação de água 
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subterrânea para abastecimento. Em relação a esse tipo de captação foi evidenciado que, em sua 

maioria, estão sujeitas as ações externas por falta de dispositivos limitantes e construções sem 

atendimento as Normas Técnicas (figuras 4 e 5). Durante a auditoria foram inspecionados uma média 

de 223 poços, sendo 78% em situação de precariedade.  

 

   
Figura 4: Famílias utilizam área do poço artesiano                      Figura 5: Poço público perfurado no interior de uma residência 
Fonte: DEAMB/TCE 

 

4.4 – Deficiência no monitoramento da rede a fim de garantir a integridade do sistema frente 

ao risco de contaminação  

 

Conforme definição da Portaria Nº 2914/11-MS um sistema de abastecimento de água para 

consumo humano é composta por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona 

de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, 

por meio de rede de distribuição. As obras civis estão presentes em todas as etapas desde a captação, 

adução, reservação, até a rede de distribuição. Nas inspeções foram identificadas situações de risco 

que sugerem a precariedade dos serviços em todas as modalidades de gestão, tais como: 

a) Equipamentos funcionando de forma improvisada, registros automatizados danificados etc.;  

b) Conjuntos Moto Bomba defasados e com funcionamento comprometido problemas 

elétricos e hidráulicos;  

c) Estações de Tratamento de Abastecimento com vazamentos e defeitos em linhas de 

requalque ocasionando perda de águas tratada; 

d) Deficiência Operacional na recuperação de vazamentos em adutoras e redes de 

distribuição;  

e) Ausência de regularidade na limpeza e desobstrução da rede de distribuição de água, 

reservatórios com vazamentos, rachaduras, infiltrações e outros problemas que influenciam os 

serviços (figuras 6 e 7). 
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Figura 6: Improvisação para a reservação                                         Figura 7: Reservatório de ferro e os efeitos da corrosão 
Fonte: DEAMB/TCE 

No tocante a rede de distribuição evidenciou-se diversos de problemas, desde vazamentos até a 

localização inadequada com proximidade de redes de esgotos. Em alguns sistemas a distribuição de 

água não funciona 24h, assim as tubulações ficam muito tempo vazias, oferecendo riscos de 

contaminação. O caso mais grave, foi identificado nos sistemas onde a rede está em valas abertas 

(figuras 8 e 9)  expostas a contaminação. Nenhum sistema apresentou plano de desinfecção das redes. 

  

Figura 8: Rede de distribuição improvisada                          Figura 9: rede de distribuição aérea contrariando a NBR 
Fonte: DEAMB/TCE 

 

4.5 – Deficiência e/ou inexistência de tratamento de água para consumo humano  
 

O Ministério da Saúde estabeleceu os parâmetros de potabilidade na Portaria Nº 2.914/2011. 

No Art. 5º, inciso II, da Portaria supracitada, consta que água potável é “aquela que atenda ao padrão 

de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde” (BRASIL, 2011). O 

padrão de potabilidade, é um conjunto de Valores Máximos Permitidos (VMP) como parâmetros da 

qualidade da água para consumo humano. A potabilidade da água é aferida pelo atendimento 

simultâneo dos VMPs estabelecidos para cada parâmetro. 

Dos 17 municípios inspecionados verificou-se que 6 sistemas não efetuam nenhum tipo de 

tratamento da água; 7 tratam 100% da água captada em mananciais subterrâneos ou superficiais; e 4 

sistemas não tratam 100% da água distribuída. O resultado detalhado na tabela 2, por sistema, é um 
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pequeno recorte da situação encontrada em dois municípios frente a falta de tratamento, 

potencializados por falta de manutenção na rede. 

                        Tabela 2 – Dados da análise da potabilidade das águas dos sistemas de administração direta 
MUNICÍPIOS ESPECIFICAÇÃ

O 

MICROBIOLÓGICA FISICO-

QUIMICO 

OBSERVAÇÃO 

Município 1 

Captação 

Manancial Rio 

Negro 

Água não tratada Presença de Escherichia 

Coli Insatisfatório  

Satisfatório A água é lançada 

diretamente na rede de 

abastecimento 

Poço da Praça de 

Novo Airão 

Água não tratada Satisfatória Satisfatório Captação subterrânea 

Reservatório do 

Ginásio 

Água não tratada Satisfatória* Satisfatório Captação subterrânea 

Residência – 

torneira cavalete 

Água não tratada Presença de Coliformes 

totais 

Insatisfatório Captação subterrânea 

Município 2 

Residência – 

torneira cavalete 

Água não tratada Presença de Coliformes 

totais  

Insatisfatório Captação subterrânea 

Reservatório Água não tratada Presença de Coliformes 

totais  

Insatisfatório Captação subterrânea 

Poço da Rua 

Castro Alves 

Água não tratada Presença de Coliformes 

totais  

Insatisfatório Captação subterrânea 

                                      Fonte: Deamb TCE, produzida a partir das análises do Laboratório Central de Manaus. 
* O Laboratório considera que água sem inconformidades, mesmo é satisfatória, mas a Portaria 2914 MS considera a situação irregular  

 

Os Coliformes totais são bactérias que habitam normalmente o intestino de seres humanos e de 

animais; são indicadores de contaminação. A literatura indica que a maior parte das doenças 

associadas com a água é transmitida por via fecal que atingem o ambiente aquático e podem 

contaminar as pessoas que se abastecem dessa água. Assim a presença de coliformes na água é um 

indicador de risco. Os coliformes (totais e fecal) indicam a não potabilidade da água. O organismo 

indicador de contaminação fecal mais utilizado é a Escherichia Coli, pois sua presença mostra que a 

água pode ter recebido uma carga fecal, o que ocasiona a deterioração da qualidade microbiológica 

dessa e, por conseguinte, pode trazer riscos à saúde de quem consome tal água. 

5 - CONCLUSÃO 

O resultado dos exames reflete a situação crítica de alguns sistemas de abastecimento. É 

relevante destacar que o fato de algumas amostras de água subterrânea (sem tratamento) não 

indicarem contaminação, não significa que estão isentas do perigo de contaminação. Segundo a 

Funasa, apenas o aspecto límpido (incolor) não significa que a água está própria para consumo. Essa 

auditoria gerou em média 19 determinações a gestão dos sistemas, além de obrigações legais às 
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Prefeituras que estão listadas no Acórdão 261/2017 do Tribunal Pleno do TCE-AM. A auditoria 

completa está disponível no site www.tce.am.gov.br/Secex. 
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